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TÁJÉKOZTATÓ 

A víziközmű bekötés feltételeinek változásáról 

Tisztelt Felhasználó! 

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtására 

kiadott 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű bekötés feltételeit szabályozó rendelkezései 

2017.07.01-től az alábbiak szerint változtak. 

 

Az igénybejelentés és a tervbírálat tekintetében jelentősen csökkentek az ügyintézési határidők. Az 

eddigi 15 nap helyett az új víziközmű bekötésre vonatkozó igénybejelentést Társaságunk 5 napon belül 

megvizsgálja, és a hiánytalan igénybejelentést 8 napon belül elbírálja.  

 

Új ivóvíz és szennyvíz bekötés esetén a törvény a bekötés méretétől teszi függővé a mentességet, mely 

egyaránt vonatkozik a lakossági és intézményi, vállalkozói bekötésekre.  

 A mentesség a legfeljebb 32 mm átmérőjű – azaz a „kis” 13 és 20-as átmérőjű fogyasztásmérővel 

felszerelt – ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötésére érvényes. 

 Nem kell megfizetni, (mentes) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást, a tervegyeztetés díját, 

rácsatlakozáskor a bekötési vízmérő költségét, annak felszerelési díját és a nyomáspróba díját.  

 

A felhasználónak a jövőben is gondoskodnia kell a vízmérőhely kialakításáról, el kell készíttetnie a 

szükséges tervet, és meg kell előlegeznie a bekötővezeték és a vízmérő akna kiépítésének, illetve 

telepítésének anyag- és munkadíját, a geodéziai bemérést. 

 

A vízmérő és annak beszerelési költsége, valamint a nyomáspróba díjának mentessége miatt, a 

leggyakrabban előforduló – akna kiépítését nem tartalmazó – ivóvíz bekötések ÁFA-val növelt költségei a 

kivitelezés módjától függően az alábbiak szerint változhatnak: 

 

 Bekötővezeték  

kiépítésével  

Bekötő vezeték kiépítése nélkül  

 Műanyag aknába Betonaknába 

Bekötés várható költsége  63 ezer Ft  20 ezer Ft  35 ezer Ft 

Díjmentes tételek  -10 ezer Ft -10 ezer Ft -10 ezer Ft 

Fizetendő   53 ezer Ft  10 ezer Ft  25 ezer Ft 

 

Társaságunk a bekötés költségét – figyelembe véve a díjmentes tételeket – munkalap alapján a minden 

esetben tételesen számolja el. 

 

A szennyvíz hálózatra történő rákötés esetén amennyiben a beállás nem áll rendelkezésre, a vezetéket 

továbbra is a felhasználónak kell kiépítenie. Társaságunk a rákötést a beállás kiépítése, illetve már meglévő 

beállás esetén továbbra is szakfelügyeletet követően helyezi üzembe. 

 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 

 az Ön vízszolgáltatója 


